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Tárgy: Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozási szándékról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben úgy döntött, hogy 2015. 

december 31-vel tagsági jogviszonyát a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulásban megszünteti azzal az indokolással, hogy egy másik 

hulladékgazdálkodási társuláshoz kíván csatlakozni. 

Csatlakozási szándéka eredményre nem vezetett, a mai napig nem tagja hulladékgazdálkodási 

önkormányzati társulásnak, emiatt a Város minden hulladékgazdálkodási uniós fejlesztési 

lehetőségtől elesett. 

Esztergom Város Polgármestere ez év elején felvette a kapcsolatot a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással, bejelentve a Város esetleges új csatlakozási 

szándékát.  

Esztergom Város vonatkozásában a műszaki kapcsolat kialakított, a közszolgáltatási 

feladatokat közigazgatási területén a KDV Társulás egyik közszolgáltatója, a Vertikál 

Nonprofit Zrt. látja el a KDV Társulással megkötött közszolgáltatási szerződés feltételei szerint. 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 26-án döntött 

51/2020.(VI. 24.) határozatával arról, hogy jelenlegi tagsági jogviszonyát a Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban meg kívánja szüntetni 2020. december 31. 

napjával és 2021. január 1-vel csatlakozni kíván a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz. A Társulási Megállapodásban foglaltakat magára nézve teljes 

egészében kötelezőnek ismeri el és biztosítja a Társulás feladatainak megvalósításához ráeső 

költségvetési hozzájárulás összegét. 

Pusztavám község vonatkozásában a műszaki kapcsolat kialakított, továbbá a közszolgáltatási 

feladatokat, közigazgatási területén is a KDV Társulás egyik közszolgáltatója, a Depónia 

Nonprofit Kft látja el. Pusztavám község Önkormányzata 2020. december 31-ig hatályos 

közszolgáltatási szerződést kötött a Depónia Nonprofit Kft- vel a települési hulladékkezelési 

feladatok ellátására. 

Tekintettel arra, hogy Pusztavám község jelenleg is egy hulladékgazdálkodási társulás tagja, a 

Társulási Megállapodásban foglaltak alapján a Társulás Tanácsa figyelemmel a csatlakozás 

körülményeire, a működési hozzájárulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési 

kötelezettségének előírásával nem él. 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

A határozat elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2020. (IX. 29.) határozata  

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő 

csatlakozási szándékról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról szóló előterjesztését és 

a következő határozatot hozza: 

 

1. Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Esztergom Város 

Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1. napjával a 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő 

csatlakozásához. 

2. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló 

pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk 

készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása nem volt, ezen költségeket a projekt 

Támogatási Szerződése alapján a Támogató finanszírozta és finanszírozza, továbbá az 

újonnan csatlakozók a jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási 

rendszerfejlesztésből kimaradnak, utólagos csatlakozásra lehetőség nincs, a Képviselő-

testület nem javasolja az újonnan csatlakozó Esztergom Város Önkormányzatára a mű-

ködési hozzájárulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési kötelezettségének 

előírását. 

 

 

felelős: polgármester 

határidő: 2020. október 1. 

 

 

Tordas, 2020. szeptember 22. 

 

        Juhász Csaba  

        polgármester 

 

 

dr. Zay Andrea 

jegyző 


